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V  první polovině února se na spo-
lečném jednání setkalo vedení našeho 
městského obvodu s  vedením statu-
tárního města Ostravy. S  primátorem 
Tomášem Macurou a jeho náměstky 
a náměstkyněmi jsme se shodli na spo-
lečném postupu a koordinaci důleži-
tých projektů, které budou postupně 
realizovány v centru města.

Moravská Ostrava a Přívoz zaují-
má jedinečné postavení mezi ostatní-
mi obvody. Je historickým, správním 
a kulturním centrem Ostravy a, ob-
razně řečeno, výkladní skříní pro její 
návštěvníky. I když se v  souvislosti 

s  „lidnatějšími“ městskými obvody 
často hovoří o „centru“ Poruby či Jihu, 
centrum města Ostravy je jen jedno… 
A jeho oživení, jak je požadovaly před 
loňskými volbami všechny volební 
subjekty, logicky znamená nastartovat 
změny v  našem městském obvodu. 
Proměnu centra v  atraktivní lokali-
tu i dobrou adresu k bydlení můžeme 
urychlit koordinovaným plánováním 
a spoluprací při uskutečňování kon-
krétních projektů. 

Příkladem společných zájmů obvodu 
a města je parkování – záležitost ne-
zbytná pro občany, kteří v centru bydlí, 

a zároveň strategická pro další rozvoj 
centra. Již v příštím roce by mohla začít 
výstavba několikapatrového parkovací-
ho domu před městskou nemocnicí na 
Fifejdách, kde vznikne přes 400 parko-
vacích míst pro pracovníky nemocnice 
a veřejnost. Jak jsme psali v  minulém 
čísle zpravodaje Centrum, město se 
dále zavázalo, že v souvislosti s realiza-
cí univerzitního areálu na Černé louce 
zde bude fi nancovat výstavbu podzem-
ního parkoviště se 160 parkovacími 
místy. Pro parkování v  centru – tedy 
na území našeho obvodu – připravuje 
město další projekty. Obvod rovněž ne-

zůstává pozadu: nová parkovací stání 
například plánujeme v souvislosti s po-
kračováním regenerace sídliště Fifejdy 
II či sídliště Šalamouna. 

Společný postup budou město a náš 
obvod uplatňovat nejen u dalších vel-
kých projektů, jako je zástavba proluk 
kolem Masarykova náměstí, ale s kole-
gy z vedení města se budeme potkávat 
i u „drobnějších“ aktivit. Podobu cen-
tra a míru jeho oživení může ovlivnit 
například i to, jak budou vypadat kaž-
doroční vánoční trhy.

Zuzana Ožanová, starostka

 Výstava v Galerii 
v 1. patře radnice 
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Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 
trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v  uplynulých měsí-
cích se koná vítání občánků v sobotu 
7. dubna 2019. Ti, kteří neobdrže-
li písemnou pozvánku, se mohou 
přihlásit do 23. března na oddělení 
matriky a ohlašovny, osobně v kan-
celáři č. 15 nebo telefonicky na tel. č. 
599 442 812. Pro děti, které se zúčast-

ní vítání občánků, je připraven dárek 
a pamětní listina. 

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně 

videozpravodajství a Facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech 
vás informujeme o aktuálním dění 
v našem obvodu, ale nejen to. Nalez-
nete zde nabídku volných bytů i neby-
tových prostorů, pozvánky na nejrůz-
nější akce i ofi ciální tiskové zprávy. Ve 
video-zpravodajství se kromě aktualit 
můžete seznámit s činnostmi jednotli-

Milé čtenářky a milí čtenáři, 
občané Moravské Ostravy 
a Přívozu,
v  dubnu proběhnou ve všech osmi zá-
kladních školách na území městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zá-
pisy k povinné školní docházce. Bude-
me samozřejmě rádi, když rodiče zau-
jme některá z našich škol, každá je totiž 
výjimečná nebo specifi cká něčím jiným. 

Vedení městského obvodu každoroč-
ně investuje nemalé prostředky nejen 
do rekonstrukcí jednotlivých základ-
ních škol, ale i do vybavení moderní-
mi prvky a pomůckami. A za účelem 
snížení administrativní zátěže ředitelů 
mateřských a základních škol poskytu-
je dokonce školám příspěvek na admi-
nistrativního pracovníka. Byť se proti 
jiným obvodům jedná o nadstandard-
ní pomoc zřizovatele, mají díky tomu 
ředitelé více prostoru na vzdělávání 
a rozvoj školy, a to například tím, že se 
mnohem intenzivněji zapojují do růz-
ných projektů, či připravují projekty 
vlastní. Mnohým školám se takto po-
dařilo nejen obohatit výuku zajímavý-
mi zážitky, ale také pořídit například 
sportovní vybavení, naučné pomůcky, 
venkovní hrací a environmentální prv-
ky, vysadit zeleň nebo třeba postavit 
venkovní učebny. S rozsáhlejšími inves-
ticemi a opravami pak školám městský 
obvod pomáhá formou spolufi nanco-
vání nebo komplexním zajištěním celé 
akce, od přípravy projektové dokumen-
tace přes koordinaci s  jinými projekty 
či vyřízení dotací až po vysoutěžení 
a dohled nad realizací. Letos v úno-
ru již byla zahájena například rekon-
strukce šaten obou budov ZŠ Matiční, 
kde probíhá odstranění šatních klecí, 
oprava podlah a aplikují se zde sanační 
omítky. Na jaře bude pokračovat opra-
va soklu a nákladní rampy jídelny ZŠ 
Gen. Píky. Na letošní rok je napláno-
vána  i výměna oken, zateplení, oprava 
podlah a fasády objektu Waldorfské ZŠ 
a MŠ, včetně další etapy rekonstrukce 
zahrady, dále zateplení hlavní části bu-
dovy a přírodovědné učebny ZŠ Zelená 
a výměna plynových kotlů v  ZŠ Ná-
dražní. Pokračovat budeme ve 2. etapě 
rekonstrukce zahrady MŠ Repinova, 
vyměníme zdravotechniku v MŠ Hor-
nická a Varenská. Nového vybavení 
odborných učeben a bezbariérových 
úprav se dočkají základní školy Gaj-
došova, Nádražní, Gen. Píky a Zelená. 
A podali jsme také žádosti o dotace na 
zateplení, rekuperaci a výměnu oken 
i kotle a retenční nádrž pro ZŠ Ibseno-
va, která je odloučeným pracovištěm 
ZŠ Gebauerova, a potřebuje celkovou 
rekonstrukci a investice i do vybavení 
učeben a školního hřiště. ZŠ Gebaue-
rova navíc oslaví letos 100. výročí od 
svého založení a jejich 340 žáků a 60 
zaměstnanců si zaslouží důstojné pro-
středí pro výuku a rozvoj. Samozřejmě 
budeme pokračovat v  projektových 
přípravách dalších investičních akcí. 

Věřím, že všechny změny k  lepšímu 
ocení nejen samotní žáci, ale i jejich 
rodiče. Všem předškolákům přeji, aby 
si vybrali právě tu školu, která jim bude 
nejvíce vyhovovat a rozvíjet jejich ta-
lent a nadání. 

Alena Pataky, místostarostka

Chcete mít aktuální přehled o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění v centru Ostravy? Navštivte 
nový webový portál s kalendářem 
akcí konaných v Moravské Ostravě 
a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991
E-mail: posta@moap.ostrava.cz 
www.moap.cz

Nahlaste prostřednictvím aplikace čistáOVA závady 

a nedostatky ve veřejném prostoru

JsemzOstravy.cz je nový sociál-
ně-informační portál, který vytvářejí 
sami uživatelé. Mohou zdarma přidá-
vat akce, oblíbená místa, sdílet články 
a diskutovat na různá témata. Zadat 
inzerát, najít si práci, nového zaměst-
nance nebo procházet velký přehled 
doporučených nabídek podniků. Stačí za-
dat do prohlížeče www.jsemzostravy.cz. 

Všimli jste si nepořádku, černé 
skládky nebo poničeného mobiliáře? 
Pro nahlášení problému můžete využít 
aplikaci čistáOVA. 

Dosud mohli občané městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz vyu-
žívat pro oznamování podnětů a závad 
webové stránky „čistota a pořádek“. 
V loňském roce město Ostrava spusti-
lo aplikaci, kterou není nutné odnikud 
stahovat, ale je přímo na webových 
stránkách cistaova.ostrava.cz. 

„Princip zůstává stejný. Stačí problém, 
na který lidé narazí, vyfotit, určit místo 
nebo ho vyznačit na mapě, přidat krát-
ký popisek a přes kontaktní centrum 
je podnět zaslán odpovědnému řešite-
li. Přímo v aplikaci si pak lidé mohou 
vyhledat, jestli už se jejich problém 
řeší nebo zda byla závada již odstra-
něna, do budoucna však také počítá-
me s možností zvolit si zaslat informa-
ce o postupu řešení přímo na e-mail 
a s dalšími vylepšeními. Podněty se dají 
odesílat z počítače, tabletu nebo mobil-
ního telefonu. Díky spolupráci s vníma-
vými občany tak docílíme toho, aby bylo 
naše město čisté a příjemné pro život,“ 
informuje místostarosta Rostislav Řeha. 

Aplikaci můžete používat rovněž 
k  zasílání návrhu na zlepšení naše-

ho okolí, např. kde postrádáte lavičku 
nebo odpadkový koš, nebo kde schází 

v zeleni chodník a lidé vyšlapávají ces-
tičky.  

Ozdravné 
pobyty 
dětí 
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Senioři, přihlaste 
se na zájezd!

Městský úřad Moravská Ostrava 
a Přívoz pořádá ve středu 18. dub-
na zájezd pro seniory do Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově. Kapacita 
tohoto zájezdu je 50 osob. Sraz bude 
v 7.50 hodin u budovy radnice, před-
pokládaný návrat v 18 hodin. Účast-
níky čeká výstava v budově Sušák 
a zhruba hodinová komentovaná 

prohlídka Dřevěného městečka. Poté 
bude individuální volno, aby si ka-
ždý užil krásný areál skanzenu nebo 
samotného města po svém. Na tento 
zájezd se zájemci mohou hlásit pou-
ze osobně (s  výjimkou manželských 
párů, kdy stačí účast pouze jednoho 
z manželů) od čtvrtka 14. března 
na informacích Úřadu městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz ve 
vestibulu radnice, a to v úředních ho-
dinách ve středu a v pondělí od 8 do 
17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 ho-
din. Každý účastník (stejně tak man-
želský pár) může absolvovat v průbě-
hu roku 2019 nejvýše tři zájezdy.

vých odborů úřadu a zhlédnout záběry 
z již proběhlých akcí. Název facebooko-
vé stránky je Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a videozpravodajství 
funguje na hlavní straně webových 
stránek www.moap.cz, a naleznete ho 
i na www.youtube.cz a sledovat ho mů-
žete i na svých televizních přijímačích, 
a to každý den v 9.30, 15.30 a 21.30 ho-
din na 59. kanálu ve vysílání regionální 
TV stanice LTV plus. 

Výběrové řízení 
Statutární město Ostrava, městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
vyhlašuje výběrové řízení na funkci 
ředitele/ředitelky Centra kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava, 
příspěvkové organizace.

Termín pro odevzdání přihlášek: 
11. března 2019

Předpokládaný termín nástupu: 
1. července 2019

Bližší informace naleznete na webo-
vých stránkách městského obvodu 

www.moap.cz 
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KOUZLO OKAMŽIKU

Shromáždění pěší roty aktivní zálohy

Rodina v centru pozornosti – FAJNA RODINA

Pejskaři, nezapomeňte! 

Starostka Zuzana Ožanová (na foto-
grafi i v první řadě vpravo) se v pondělí 
18. února zúčastnila slavnostního shro-
máždění pěší roty aktivní zálohy Kraj-
ského vojenského velitelství Ostrava 
v Domě kultury města Ostravy. Při této 
příležitosti převzal plukovník Jaroslav 
Hrabec, ředitel Krajského vojenského 
velitelství Ostrava, od hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje Ivo Vondráka 
dar – tři terénní vozidla určená k výcvi-
ku aktivní zálohy. Během slavnostního 
galavečera byl oceněn také nejlepší 
aktivní záložník za rok 2018 rotmis-
tr Karel Schachla, který je v  zálohách 
technikem velitelského družstva pěší 
roty. V civilu je dispečerem silniční do-
pravy DPO. Cenu hejtmana Moravsko-
slezského kraje získal desátník Martin 
Skupieň. 

Místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Alena Pataky se 
v úterý 12. února osobně sešla s malířem Josefem Odráškou na výstavě, která v těch-
to dnech probíhá v Galerii v 1. patře radnice Moravské Ostravy a Přívozu. Předmě-
tem výstavy jsou výtvarná díla členů kurzů pro seniory, které právě Josef Odráška 
vede již devátým rokem. „Šest let jsme působili v Charitním středisku Gabriel v Zá-
břehu. Po skončení kurzů pod hlavičkou Charity Ostrava se nám podařilo sehnat 
prostory na Černé louce, ty jsme však loni museli opustit kvůli chystané rekon-
strukci. Díky náměstkovi primátora Zbyňku Pražákovi a vedení radnice Moravské 
Ostravy a Přívozu můžeme pokračovat v prostorech v centru Ostravy,“ vysvětluje 
malíř Odráška, který si za vedení kurzů nebere žádnou odměnu. Kurz má nyní 
13 členů, z toho je 12 žen. Výuka probíhá podle osnov střední umělecké školy. Žáci, 
byť už jsou v pokročilém věku, se učí všechny výtvarné techniky – kresbu tužkou, 
perem, rudkou a pastelem, malbu akvarelem či olejem a enkaustiku.

KALEIDOSKOP

Co potřebují ostravské rodiny pro 
spokojený život? Kam směřuje rodi-
čovství v dnešní době a potřebuje vů-
bec podporu? Na co by se měla Ostrava 
zaměřit, aby byla městem přátelským 
rodině, odkud lidé neodcházejí, ale kde 
naopak žijí rádi? Právě to je úkolem 
rodinné politiky, kterou se Ostrava roz-
hodla aktivně realizovat. Proto vznikla 
koncepce rodinné politiky statutárního 

města Ostravy, aby určila směr, kterým 
se celý proces naplňování prorodin-
ných cílů a opatření bude ubírat. 

Stěžejní aktivity rodinné politiky bu-
dou směřovat do několika oblastí – ať 
už půjde o samotnou komunikaci s ro-
dinami, podporu mezigeneračních va-
zeb a komunitního života, svobodnou 
volbu rodiny při slaďování rodinného 
a pracovního života, ale také směrem 
k  preventivním a volnočasovým akti-
vitám či samotným zdrojům pro pod-
poru života rodin. Rodinná politika by 

v tomto procesu chtěla být nápomocná, 
mimo jiné například propojením in-
formací užitečných pro rodiny, které 
přinesou nové webové stránky www.
fajnarodina.cz. Možností pro sdílení 
informací bude hned několik – třeba 
zmiňovaný web s anketou a napojením 
na sociální sítě, informace ve zpravo-
dajích či letáčcích. Potkat se můžeme 
i na různých prorodinných akcích, 
které běžně navštěvujete. Tentokrát 
pod logem FAJNA RODINA. Hledejte. 
Buďte součástí!              (lp)

Do 31. března je nutné uhradit 
místní poplatek ze psů, který je třeba 
u psů evidovaných v Moravské Ostravě 
a Přívozu zaplatit obvodu. Držitelům 
psů nejsou k úhradě místního poplat-
ku zasílány poštovní poukázky, zapla-
tit mohou poštovní poukázkou nebo 
bezhotovostním převodem na účet 
číslo na 19-923761/0100 (nutno uvést 
variabilní symbol, který je stejný jako 
v  loňském roce, příp. jej sdělí správce 
poplatku) nebo osobně na úřadu ob-
vodu. Přesáhne-li poplatek výši jeden 

tisíc korun, může ho majitel uhradit ve 
dvou splátkách, přičemž první je splat-
ná do 31. března a druhá do 30. září. 
V případě neuhrazení poplatku do 
31. března nebo při neuhrazení splátek 
do 30. září daného roku správce poplat-
ku upozorňuje držitele psů na nesplně-
ní povinnosti SMS zprávou, e-mailem 
nebo písemně. Obvod majitelům psů, 
kteří roční poplatek řádně uhradí, bez-
platně poskytuje sáčky na psí exkre-
menty. Ty si lidé mohou vyzvednout 
na pokladně úřadu. V současnosti je to 

540 sáčků ročně pro jednoho psa. Dal-
ší povinností majitelů psů chovaných 
na území Ostravy je nechat čtyřnohé 
mazlíčky trvale označit elektronickým 
čipem.

Podrobné informace naleznete na 
webových stránkách úřadu https://
moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/od-
bor-fi nanci-a-rozpoctu/oddeleni-mist-
nich-poplatku-a-pohledavek/zivotni-
situace/mistni-poplatek-ze-psu-1.

ZE ŠKOL A ŠKOLIČEK

Už jste spali ve škole? A už jste 
si vyrobili svou zemskou svíci?

Honzík s Numeráčky odkrývají 
nadané děti

Baterkožrout v ZŠ Nádražní

Druháčci z Waldorfu v Ostravě-Pří-
vozu ano. Těsně před jarními prázd-
ninami a současně před Hromnicemi, 
prastarým svátkem Imbolc či Can-
dlemas, jsme si donesli do školy spa-
cáky, karimatky a zásoby dobrot. 
S  příchozím šerem si všichni ve třídě 
ustlali pelíšky. Prázdný prostor budo-
vy staré školy vyvolával v dětech četné 
obavy, kterým bylo nutno čelit. Děti 
se musely s  odvahou postavit i tmě, 
která čekala venku. Vyšli jsme totiž 
na školní zahradu. Lopatkou si každý 

do zmrzlé země vyhloubil důlek. Ten 
jsme spolu s  knotem zalili rozpuš-
těným voskem. Netrvalo dlouho 
a mohli jsme ztuhlé zemské svíce vy-
jmout a vzít do místnosti. Před námi 
byla tajuplná noc. A proč to všechno? 
Na počátku února navenek příroda tiše 
spí. Ale tak jako cibulky rostlin čeká 
práce se prodrat ven, i nás stojí úsilí 
překonat své vnitřní překážky a rozžeh-
nout nový oheň potřebný k vnitřnímu 
růstu. 

Ivana Fehérová

Pod tajuplným názvem Honzík a Nu-
meráčci připravila MŠ Varenská letos 
poprvé pro děti ve věku od pěti let ak-
tivitu, jejímž cílem je nominovat nada-
né a nadměrně nadané děti ještě před 
vstupem do základní školy, aby mohla 
začít jejich systematická podpora a roz-
voj jejich nadání. Aktivita se skládá ze 
tří kol, ve kterých děti z deseti zapoje-
ných mateřských škol našeho obvodu 

řeší zajímavé matematické a logické 
úkoly motivované příběhem trpaslíka 
Honzíka a jeho kamarádů Numeráčků 
z Číslicové planety. 

Celá (nejen) fi nančně náročná akti-
vita může být realizována díky fi nanč-
nímu příspěvku statutárního města 
Ostravy v rámci Programu na podporu 
vzdělávání a talent managementu. 

Stanislava Korcová

Při plnění druhého osvětového úko-
lu v Recyklohraní měli žáci vytvořit 
Baterkožrouta – originální sběrnou 
nádobu na použité baterie. Děti z vyš-
ších ročníků mohly navíc plnit mate-
maticko-fyzikální zadání badatelských 
listů. V některých třídách pracovali 

žáci na svých Baterkožroutech samo-
statně, jinde dali přednost týmové prá-
ci a tvořili společně. Nejlepší Baterko-
žrout zůstal ve škole a žáci do něj dál 
třídí baterie. 

Zuzana Holubová, 
koordinátorka EVVO

Dny otevřených dveří
Mateřská škola Varenská zve 

všechny zájemce na dny otevře-
ných dveří, které se budou konat 
každý čtvrtek v  dubnu vždy od 
15 do 16.30 hodin v  prostorách ško-
ly. Děti budou mít možnost si pohrát 
a přirozenou formou se seznámit s pro-
středím školy a rodiče získají důležité 
informace nejen k zápisu do před-
školního vzdělávání. Mateřská škola 
pravidelně obohacuje svůj program 
o zajímavé projekty, do kterých pro-
střednictvím svých aktivit vtahu-
je i rodiny dětí. V  rámci projektu 
zaměřeného na environmentál-
ní výchovu byly na zahradě ško-
ly vybudovány např. vyvýšené zá-
honky určené k  pěstování bylinek 
a zeleniny. V  rámci projektu Talentík 
se škola systematicky věnuje vyhledá-
vání a rozvoji nadání zejména v  pří-
rodovědné oblasti. Zaměřuje se na 
včasnou nominaci dětí a ve spolupráci 
s odborníky i na jejich diagnostiková-
ní a další rozvoj. Přijďte! Začínáme již 
4. dubna!
Srdečně zveme všechny budoucí 

prvňáčky s  rodiči na den otevřených 
dveří ZŠ Gen. Píky, který se bude konat 
21. března od 14 do 17 hodin. Školou 
vás rádi provedou naši pedagogové 
a ukáží vám odborné učebny, třídy 
a vybavení školy. Děti i rodiče budou 
seznámeni s velkým množstvím krouž-
ků a mimoškolních aktivit. Zápis do 
prvních tříd se opět letos ponese v po-
hádkovém duchu. Žáci již teď chystají 
dárečky pro malé budoucí školáky. 

Přehled plateb pro rok 2019 Poplatek za jednoho psa Poplatek za druhého 
  a každého dalšího psa

Poplatek za psa chovaného v bytovém domě 1500 Kč 2250 Kč
Poplatek za psa chovaného v rodinném domě 200 Kč 300 Kč
Poplatek za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti 1500 Kč 2250 Kč
Poplatek za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu 200 Kč 300 Kč
Poplatek za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese úřadu 1500 Kč 0 Kč

www.nemovitostimoap.cz www.moap.cz

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

Chelčického 693/7 – kanceláře 95,36 m²
Na Jízdárně 2895/18 – kanceláře 
a další volné prostory
Nádražní 1110/44 – kanceláře 162,66 m²
Nádražní 694/80 – kanceláře 76,90 m²
Nádražní 996/195 – prodejna 83,90 m²
Sokolská 2443/42 – garáž 18 m²
Tyršova 1703/22 – prodejna 83,96 m²
Tyršova 1775/28 – prodejna - 263,76 m²

BLIŽŠÍ INFORMACE
A PROHLÍDKY 
Petra Ryboňová
T  720 966 853
E  makler@moap.ostrava.cz

Na Jízdárně 2895/18 – volné prostory 
v nebytovém domě po výměně oken

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
K PRONÁJMU



3 V CENTRU DĚNÍ

UMĚNÍ V CENTRU MĚSTA

NÁZORY ZASTUPITELŮ

ZAOSTŘENO

Tentokrát se vrátíme do prostoru 
před Domem umění (po díle Koblasy) 
a budeme se věnovat plastice Lukáše 
Rittsteina s  názvem Úsvit. Lukáš Ritt-
stein je držitelem prestižní ceny Jind-
řicha Chalupeckého, prezentoval ČR 
na výstavě EXPO v Miláně v roce 2015 
a jeho plastika Úsvit uspěla v  rámci 
soutěže města Ostravy v  roce 2005, 
čímž se stala nedílnou součástí ostrav-
ského veřejného prostoru. Od počátku 
toto dílo budilo emoce, a dokonce se 
v  roce 2013 umístilo na třetím místě 
v  anketě nejpodivnějších uměleckých 
děl celého kraje. Sám Rittstein uvádí, že 
jde o futuristickou bytost přímo hledící 
Ostravanům do očí a energeticky pro-

pojující ostravské podzemní labyrinty, 
ulice města a nebe na jejich horizon-
tech. Tato plastika není ve srovnání 
s jinými kontroverzními sochami v os-
travském veřejném prostoru laciným 
podbízivým dílem určeným turistům, 
ale naopak je dokladem kvalitního 
umění, které provokuje, klade otázky 
a zanechává stopu. Brýle Rittsteina 
zvou do prostoru Galerie výtvarného 
umění, skrývají skutečný pohled, a vě-
řím, že pohled do lepší budoucnosti 
umění ve veřejném prostoru v Ostravě.

Lukáš Jansa, 
radní Moravské Ostravy a Přívozu 

pro oblast veřejného prostoru 
a architektury

Památník  válečných 

veteránů
Město Ostrava připravuje architekto-

nickou soutěž na ztvárnění Památníku 
válečných veteránů, který bude umís-
těn v parku Čs. letců. 

K samotnému vyhlášení soutěže do-
jde po defi nitivním schválení soutěž-
ních podmínek porotci a regulérnosti 
ze strany České komory architektů. 
V porotě architektonické soutěže bude 
za náš obvod radní Lukáš Jansa.

Připraven již byl koncept soutěžních 
podmínek, v nichž je důraz kladen na 
účel památníku, požadován je respekt 
k současnému řešení rekonstruova-
ného parku, nicméně město připouští 
i jeho adekvátní úpravy vyvolané sou-
těžním návrhem. Prostor musí umož-
nit konání vzpomínkových akcí. Porota 
u návrhu posoudí například komplex-
ní ideově architektonicko-výtvarnou 
kvalitu návrhu, hospodárnost a ekono-
mickou přiměřenost zvoleného řešení 
a další. Předpokládaný termín vyhláše-
ní soutěže je duben letošního roku.

Památník má dlouhodobě a důstojně 
připomínat společně prvoválečné, dru-
hoválečné i novodobé veterány – obča-
ny Ostravy a Moravskoslezského kraje, 
kteří nasadili a mnozí z  nich i ztratili 
své životy v boji za národní svébytnost, 
svobodu a demokracii.

OZO Ostrava rozdává 

peníze! 

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
byl loni obvodem s nejvíce úspěšnými 
environmentální projekty, které fi nanč-
ně podpořila odpadová společnost 
OZO Ostrava. Ta má letos na podporu 
environmentálně zaměřených projektů 
opět připraven milion korun! Pozor, 
elektronické přihlášky do třetího roč-
níku tematických výzev přijímá už jen 
do konce března!

V  loňském roce uspěly Technic-
ké služby Moravská Ostrava a Přívoz 
s estetizací parku v ulici Slovenské, Kul-
turní centrum Cooltour Ostrava s Ko-
munitním parkem Tržnice a Waldorf-
ská základní a mateřská škola Ostrava 
s projektem Zelenější školka v srdci Pří-
vozu. A Mateřská škola Blahoslavova 6 
uspěla už podruhé! Zatímco v  prvním 
ročníku tematických výzev získala fi -
nanční podporu na aktivity zaměřené 
na seznamování dětí s rostlinami a pří-
rodninami, v  druhém ročníku uspěla 
s pokračováním projektu, který byl ten-
tokrát zacílen na péči o bílé ježečky.

Inspirujte  se a následujte je! Také le-
tos je tematická výzva Zelená pro Ost-
ravu zacílena na podporu projektů za-
měřených na úklid, zvelebování, čištění 
nebo zkrášlování veřejného prostoru, 
lesů, vod, hájů a luk na území města 
Ostravy a kategorie Nový život starým 
věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu 
dává prostor kreativním či praktickým 
nápadům na opakované využití odpa-
dů nebo na předcházení jejich vzniku. 
Vítána budou také praktická řešení, jak 
tvorbě odpadu předcházet. Podmínkou 
podpory projektu je jeho prospěšnost 
veřejnosti nebo komunitě. 

Elektronické žádosti mohou žadatelé 
posílat až do konce března. V  dubnu 
bude rozhodnuto, které projekty spo-
lečnost OZO Ostrava podpoří. Více na 
www.ozoostrava.cz.

Vážení čtenáři,
dostávám od vás řadu dotazů, zajímavé 
připomínky a podněty k nejrůznějším 
situacím v  městském obvodu. Velmi 
často se opakuje váš zájem o to, jak se 
vyvíjí vše, co souvisí s budovou bývalé 
ubytovny v ulici Sokolské. Jak jsme vás 
v minulosti průběžně informovali (bý-
valé vedení městského obvodu), objekt 
jsme v součinnosti s městem a provo-
zovatelem ubytovny postupně vyklidili. 
Následně jsme s městem zvažovali dvě 
možnosti řešení. To první se opíralo 
o opravu objektu a následného vybu-
dování nájemního bydlení pro seniory. 
Druhá varianta zněla: Demolice!

Výsledek? Stavebně-technické a bez-
pečnostní možnosti domu jsou bo-
hužel nevhodné pro jeho přeměnu na 
funkční bydlení, proto bylo rozhodnu-
to o jeho demolici. Již v  červnu 2018 
byla vyhlášena soutěž na realizátora 
demolice, která měla být provedena 

na podzim téhož roku. Jenže byly vol-
by, pak údajně špatné klimatické pod-
mínky. No, a naplánovaná demolice se 
odsunula. Snad jaro 2019! Víme ale, 
že se o objekt zajímal člověk provozu-
jící ubytovny v  Ostravě. Doufejme, že 
město splní, co slíbilo, jakmile budou 
příznivé klimatické podmínky, bude 
demolice zahájena.

Každopádně vám všem děkuji za 
podnětné vzkazy, které mi posíláte 
prostřednictvím schránky zastupitele 
v budově radnice, e-mailem, nebo do-
tazy, které mi dáváte při setkání jen tak 
na ulici, anebo je nezřídka umísťujete 
také na facebookové stránky hnutí  Os-
travak. Někdy se ovšem stává, že váš 
vzkaz je bez zpětného kontaktu, takže 
vás nemohu informovat o postupu či 
vám odpovědět. 

Petra Bernfeldová, zastupitelka za 
hnutí Ostravak

Bojujeme proti rozšíření 
spalovny nebezpečných odpadů

Rada městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz vydala nesouhlas-
né stanovisko k  záměru společnosti 
Cennzo Ostrava rozšířit spalovnu ne-
bezpečných odpadů v Ostravě-Marián-
ských Horách o další provoz. Současná 
spalovna z roku 1999 má roční kapacitu 
až 25 tisíc tun nebezpečného odpadu, 
a přestože její majitelé tvrdí, že jde 
o moderní technologii, nejde o pro-
voz zcela bez emisí. To také mimo jiné 
potvrzuje fakt, že loni fi rma zaplatila 
milionovou pokutu za únik škodlivých 
látek. „Jakékoli i sebemenší navýšení 
škodlivin v našem kraji, kde jsou vět-
šinu roku překračovány jejich zákonné 
limity, je zcela nežádoucí,“ prohlásili 
v usnesení ve shodě všichni členové 
rady městského obvodu. 

Součástí nesouhlasného stanoviska 
rady je mimo jiné také výčet nepřes-
ností a chybějících informací v předlo-
žené dokumentaci společnosti Cennzo 
Ostrava a požadavek na veřejné projed-
nání tohoto záměru. 

„Vybudování nové spalovny nebez-
pečných odpadů o kapacitě dalších 
20 tisíc tun ročně obhajuje společnost 
Cennzo Ostrava údajným očekávaným 
navýšením produkce nebezpečného 
odpadu v  Moravskoslezském kraji 
a nedostačující kapacitou stávající lin-
ky. To ale neodpovídá datům z  před-

chozích let, které si každý může ověřit 
z veřejně dostupných zdrojů. V doku-
mentaci přitom kupodivu tato důležitá 
informace – na kolik procent z celkové 
stávající kapacity vlastně byla spalov-
na v minulosti využita a jaká část byly 
odpady z našeho kraje – zcela schází,“ 
vysvětluje místostarosta Rostislav Řeha 
a pokračuje: „Z  popisu technologie 
není například zřejmé, co se stane 
s  přebytečným odsátým vzduchem, 
který bude pro spalovací proces nad-
bytečný – přitom se jedná o kontami-
novaný vzduch, který se nedá jen tak 
vypustit do prostoru. Zadavatel plánuje 
odběr vody z řeky pro doplňkové tech-
nologie, což je zcela v rozporu se sou-
časným  vývojem klimatických změn 
a očekávaným nedostatkem vody v let-
ních měsících. A tak dále. Podobných 
nedostatků a problémů je v dokumen-
taci mnoho. Tento záměr není v  sou-
ladu s  naším bojem o zlepšení už tak 
dost problematického stavu životního 
prostředí v Ostravě.“

Proti výstavbě nové spalovny se rov-
něž postavilo statutární město Ostrava, 
které vydalo nesouhlasné stanovisko 
v  městské radě a následně i v  zastu-
pitelstvu. Nesouhlasem reagoval také 
městský obvod Mariánské Hory a Hul-
váky, na jehož území stávající spalovna 
stojí.

Děti si v lázních užily 
pohádkovou zimu

Nakupujte na Jiráskově 
náměstí přímo od farmářů!

Do malebného městečka Karlova Stu-
dánka na Jesenicku, o němž se traduje, 
že má nejčistší ovzduší v kraji, vyrazilo 
v lednu a únoru 326 dětí z mateřských 
škol městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz. Mrňousky doprovázelo 
do horských lázní více než 300 osob je-
jich dospělého doprovodu. Děti si zde 
užily nejen spoustu zábavných lázeň-
ských procedur, ale i doslova pohádko-
vou zimu. V hromadách sněhu stavěly 
sněhuláky, dělaly andělíčky, koulovaly 
se a užívaly si. Zdraví se jim doslova 
odráželo v  jejich zčervenalých tvářích 
a spokojených výrazech. „Ozdravné 
pobyty, které letos proběhly ve dvou 
14denních turnusech v  lednu a v úno-
ru, realizujeme díky projektu Ozdravné 
pobyty předškolních dětí městského 
obvodu MOaP V., který je podpořen 

také dotací z  Moravskoslezského kraje 
a z  Fondu pro děti ohrožené znečiště-
ním ovzduší statutárního města Os-
travy,“ uvedla místostarostka Alena 
Pataky, která osobně zavítala na první 
turnus ozdravných pobytů. „Zdraví je 
to nejcennější, co máme. A je důležité 
o něj pečovat od nejútlejšího věku. Pro-
to jsme rádi, že děti z našich mateřinek 
mohou díky těmto projektům trávit ale-
spoň nějaký čas v  takto krásném pro-
středí,“ dodala místostarostka.

Nejpozději 1. dubna bude znovuza-
hájen provoz čtyř dřevěných prodej-
ních stánků na Jiráskově náměstí, kte-
ré budou otevřeny v pracovních dnech 
minimálně od 8 do 18 hodin a v sobo-
tu od 8 do 13 hodin. Rada městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
prostřednictví výběrového řízení roz-

hodla, že zde návštěvníci budou mo-
ci přímo od farmářů nakupovat kvě-
tiny, sazenice vazby kytic, řezané kvě-
tiny, ovoce, zeleninu, med, květiny 
do truhlíků a zahrad, ale taky gruzín-
ské speciality – plněné pirožky, plněné 
závitky nebo gruzínskou pizzu.

Úsvit – Lukáš Rittstein

Radnice naruby

Vyjádření k budově na ulici Sokolské

Hledáme nové pány! 
Našli jste zatoulané-

ho pejska, nebo chcete 
pomoci najít domov 
zatoulané fence nebo 
pejskovi? Požádejte 
o bližší informace tře-

bovický útulek pro psy prostřednictvím 
telefonního čísla 602 768 795 nebo 
e-mailem: útulek@ostrava.cz. Útulek je 
otevřen denně kromě pondělí od 10 do 
17 hodin. www.utulekostrava.cz

Zima v lednu ukázala, že dokáže za-
sypat Ostravu přívaly sněhu. Za KSČM 
a občany chceme poděkovat Technic-
kým službám MOaP, že na rozdíl od 
jiných obvodů se dokázaly s  přívaly 
sněhu vyrovnat. Děkujeme všem za-
městnancům za jejich obětavou práci.

Ještě u jedné věci jsme rádi, že fungu-
je ještě z dob, kdy bylo KSČM součástí 
koalice. Ozdravné pobyty. V době smo-
gové situace se nám podařilo dostat 
děti z našich mateřských škol i s rodiči 

na ozdravný pobyt v Karlově Studánce. 
Ozdravné pobyty byly organizovány 
pravidelně každý rok. Pozitivní ohlasy 
a pokusy jiných obvodů naši myšlenku 
kopírovat ukazují, že to byl krok správ-
ným směrem. Doufáme, že nové vede-
ní (PIANO – Piráti, ANO, ODS) naše 
ozdravné pobyty zachová v nezměněné 
podobě i do dalších let. Bo fajně už bylo 
a snad zase bude.

Vít Macháček, KSČM, 
vmachacek@ostrava.cz

Vedení městského obvodu a měs-
ta na svém společném setkání mimo 
jiné projednávala situaci kolem domu 
na Sokolské třídě.   K vyklizení tohoto 
domu došlo na základě stížností lidí na 
hluk, nepořádek a zvýšenou krimina-
litu. Připravovaná demolice bývalého 
Domu na půl cesty bude koordinována 

s přeložkou výměníku, který je umístěn 
v suterénu tohoto domu, a který zabez-
pečuje dodávku tepla do sousedního 
bytového domu. O využití pozemku 
bude následně rozhodovat vedení měs-
ta Ostravy.

David Witosz, místostarosta 
obvodu
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Závodníci běželi navzdory sněžení i mrazu

Taneční škola Pierro Forte 
působí v nových prostorách 

Již 4. ročník zimního běhu Winter Run Ostrava, který 
se pořádá doslova za každého počasí, se letos uskutečnil 
21. ledna. Na čtyřkilometrovou i osmikilometrovou trať 
vyběhly stovky mužů i žen, které nezastavil sníh ani mráz. 
Trať vedla Komenského sady v centru Ostravy a zázemí našli 
závodníci v budově magistrátu města Ostravy. Letos poprvé 
se závodu mohly zúčastnit i děti, a to na trasách 400 a 800 

Taneční škola PIERRO FORTE nabí-
zí volnočasové aktivity pro děti i dospě-
lé v nově otevřeném centru Na Jízdárně 
18, Moravská Ostrava. V  nabídce na-
leznete: výtvarný a pracovní kroužek, 
dramatický a hudební kroužek, mode-
ling, výuku latinsko amerických a ka-
ribských tanců, taneční přípravku pro 
nejmenší, choreografi i novomanžel-
ských tanců, cvičení maminek s dětmi, 
tradiční kurzy pro dospělé – netradiční 
taneční, caribbean & latin zumba, akti-
vity pro seniory. V našich kroužcích se 
dětem i dospělým věnují zkušení lekto-
ři.                              www.pierro.forte.cz

Šedesát let společného života… 
Ve čtvrtek 31. ledna manželé Jiřina 

a František Folterovi z  Moravské Os-
travy a Přívozu oslavili nádherných 
60 let společného života. Slavnostního 
obnovení manželského slibu se uja-
la místostarostka Valentina Vaňková, 
která popřála manželům nejen krásné 
oslavy diamantové svatby, ale i spous-
tu dalších společně prožitých spokoje-
ných let. 

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Bližší informace na webových stránkách 
moap.cz a jednotlivých základních škol. 

Doklady, které jsou nutné k zápisu:
 rodný list dítěte 
 občanský průkaz zákonného zástupce  
 cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství 
 pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné 
 škole, písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladu

Bližší informace na webových stránkách 
moap.cz a jednotlivých základních škol. 

ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO
běžné třídy 24. 4. 2019 13–17 hodin
bilingvní třídy 25. 4. 2019 13–17 hodin

Waldorfská ZŠ a MŠO, Na Mlýnici 36, PO
1. 4. 2019 16–18 hodin

ZŠO, Zelená 42, PO
3. 4. 2019 13–18 hodin
4. 4. 2019 13–16 hodin

ZŠO, Gajdošova 9, PO
3. 4. 2019 12–17 hodin
4. 4. 2019 12–16 hodin

ZŠO, Gebauerova 8, PO
2. a 3. 4. 2019 12–15 hodin
odloučené pracoviště Ibsenova
2. a 3. 4. 2019 8–14hodin

ZŠO, Gen. Píky 13A, PO
3. 4. 2019 12–17 hodin
4. 4. 2019 12–16 hodin

ZŠO, Matiční 5, PO

23. a 24. 4. 2019   12–17hodin
(ve školní budově na ulici 30. dubna 20)

ZŠO, Nádražní 117, PO
24. a 25. 4. 2019 12–17 hodin

pas
 

u

metrů. Sto volných dětských míst bylo však takřka okamži-
tě vyprodáno. „Jsem ráda, že máme v centru Ostravy zázemí 
pro nejrůznější běžecké závody, které jsou mezi lidmi čím dál 
oblíbenější. Ostrava žije sportem již několik let a je fajn, že 
sportovních akcí, ale i míst ke sportování neustále přibývá,“ 
řekla starostka Zuzana Ožanová, která se slavnostního vy-
hodnocení Winter Runu Ostrava osobně zúčastnila.


